
Preguntes	  a	  respondre	  per	  escrit Sol·∙licituds	  de	  documentació Propostes	  de	  resolució Sol·∙licituds	  de	  documentació Preguntes	  a	  respondre	  per	  escrit

Sobre	  el	  consultori	  de	  Poble	  Nou,	  Sabadell
Còpia	  de	  l’estudi	  de	  viabilitat	  de	  l’ampliació	  de	  
l’Hospital	  Verge	  de	  la	  Cinta,	  de	  Tortosa,	  a	  l’espai	  
actual

PR	  sobre	  la	  reobertura	  del	  consultori	  mèdic	  del	  
barri	  de	  Poble	  Nou	  de	  Sabadell

Sobre	  la	  situació	  de	  les	  llistes	  d’espera	  de	  salut

Sobre	  els	  centres	  d’atenció	  primària	  del	  Segrià PR	  sobre	  un	  pla	  de	  xoc	  per	  reduir	  les	  llistes	  
d’espera	  de	  salut

Sobre	  l’estat	  del	  Pla	  d’Enfortiment	  i	  
Transformació	  de	  l’Atenció	  Primària

Sobre	  el	  consultori	  de	  Viladecavalls PR	  sobre	  el	  Pla	  d’Enfortiment	  i	  Transformació	  de	  
l’Atenció	  Primària

Sobre	  la	  Residència	  Fundació	  Fiella	  de	  Tremp

Sobre	  els	  consultoris	  de	  Mas	  Barberans	  i	  Benifallet PR	  sobre	  l’atenció	  pediàtrica 	  Sobre	  els	  centres	  d’atenció	  primària	  de	  Vilanova	  
i	  La	  Geltrú

Sobre	  la	  coordinació	  amb	  diversos	  municipis	  del	  Vallès	  
Occidental	  en	  relació	  amb	  els	  centres	  d’atenció	  primària	  
i	  hospitals

Sobre	  l’atenció	  pediàtrica	  

Sobre	  la	  reobertura	  dels	  centres	  d’atenció	  primària	  
tancats	  en	  el	  moment	  del	  pic	  més	  alt	  de	  la	  pandèmia
Sobre	  l’ampliació	  de	  l’Hospital	  Verge	  de	  la	  Cinta,	  de	  
Tortosa.	  
Sobre	  el	  servei	  d’urgències	  d’atenció	  primària	  al	  CAP	  El	  
Masnou
Sobre	  la	  reobertura	  del	  consultori	  de	  Caldes	  d’Estrac

Sobre	  els	  pagaments	  pendents	  de	  cobrament	  
que	  tenen	  els	  centres	  residencials	  per	  a	  gent	  
gran	  i	  persones	  amb	  discapacitat	  a	  Catalunya	  en	  
relació	  amb	  el	  plus	  Covid-‐19.	  

Sobre	  compartir	  la	  història	  mèdica	  amb	  els	  
professionals	  de	  la	  salut	  dels	  centres	  residencials

Sobre	  el	  registre	  de	  persones	  grans	  que	  viuen	  
soles	  al	  seu	  municipi

INFÀNCIA Sobre	  els	  infants	  en	  acollida	  residencial
Sobre	  la	  campanya	  de	  maquillatge	  Sugar	  Daddy	  
Collection	  que	  indueix	  les	  adolescents	  a	  la	  
prostitució
Sobre	  la	  formació	  feminista	  o	  de	  gènere	  feta	  als	  
jutjats,	  a	  sanitat	  i	  als	  cossos	  policials	  en	  relació	  
amb	  els	  interrogatoris	  a	  víctimes	  d’agressions	  
sexuals	  

Sobre	  les	  ràtios	  d’alumnes	  per	  aula	  en	  l’educació	  
infantil,	  primària	  i	  secundària

PR	  sobre	  l’estat	  de	  les	  instal·∙lacions	  de	  l’Escola	  
Albert	  Vives	  de	  la	  Seu	  d’Urgell

Sobre	  les	  obres	  a	  l’escola	  Gimenells.

Sobre	  la	  distribució	  de	  la	  matrícula	  viva	  per	  al	  curs	  2021-‐
2022

PR	  sobre	  l’escola	  inclusiva Sobre	  els	  equipaments	  informàtics	  que	  s’han	  
posat	  a	  disposició	  de	  l’alumnat

Sobre	  l’Institut	  Sunsi	  Mora	  de	  Canet	  de	  Mar	   PR	  per	  reclamar	  la	  construcció	  d’equipaments	  
educatius	  a	  la	  comarca	  del	  Bages

Sobre	  les	  connectivitats	  que	  s’han	  posat	  a	  
disposició	  de	  l’alumnat
Sobre	  el	  personal	  docent	  i	  no	  docent	  vacunat	  
Sobre	  les	  mesures	  adoptades	  per	  atendre	  
adequadament	  a	  l’alumnat	  amb	  NEE
Sobre	  les	  mesures	  preses	  per	  atendre	  
adequadament	  a	  l'alumnat	  de	  secundària	  amb	  
trastorns	  diversos
Sobre	  les	  ràtios	  per	  al	  proper	  curs	  escolar	  
Sobre	  els	  ajuts	  del	  Govern	  per	  compensar	  la	  
despesa	  extraordinària	  que	  han	  realitzat	  els	  
ajuntament	  en	  la	  neteja	  dels	  centres	  educatius	  
arran	  de	  la	  Covid-‐19
Sobre	  la	  situació	  de	  vulnerabilitat	  del	  sector	  del	  
lleure	  educatiu	  i	  les	  mesures	  de	  suport	  a	  les	  
colònies	  escolars.	  
Sobre	  FP	  i	  la	  gestió	  de	  Fons	  Europeus
Sobre	  l'educació	  de	  0-‐3	  anys
Sobre	  els	  projectes	  lingüístics	  dels	  centres	  
educatius
Sobre	  el	  nou	  institut	  de	  Vilafant	  (Alt	  Empordà,	  
Girona).

ECONOMIA Sobre	  els	  Fons	  Europeus

EMPRESA	  I	  
OCUPACIÓ

Sobre	  les	  mesures	  del	  Govern	  en	  relació	  amb	  la	  situació	  
en	  què	  es	  troben	  les	  empreses	  de	  Bosch	  i	  Nissan	  i	  la	  
situació	  de	  vulnerabilitat	  dels	  seus	  treballadors.	  

Còpia	  del	  conveni	  signat	  entre	  l’Agència	  per	  a	  la	  
Competitivitat	  de	  l’Empresa	  i	  Amazon	  per	  a	  
impulsar	  les	  vendes	  internacionals	  de	  les	  petites	  i	  
mitjanes	  empreses	  per	  Internet

PR	  sobre	  el	  turisme
PR	  sobre	  el	  comerç

Sobre	  la	  llançadora	  de	  la	  T1	  de	  l’aeroport	  de	  Barcelona

Còpia	  dels	  informes	  tècnics	  de	  la	  posada	  en	  
marxa	  de	  la	  línia	  de	  Ferrocarrils	  de	  la	  
Generalitat	  de	  Catalunya	  entre	  Barcelona	  i	  la	  
terminal	  1	  de	  l’aerport	  de	  Barcelona	  –	  El	  Prat

PR	  sobre	  la	  línia	  de	  tren	  Lleida	  –	  La	  Pobla	  de	  Segur

Sobre	  les	  actuacions	  de	  conservació	  de	  l’entorn	  natural	  
de	  la	  muralla	  del	  conjunt	  de	  Sant	  Martí	  d’Empúries

Còpia	  dels	  informes	  jurídics	  i	  econòmics	  que	  
justifiquin	  la	  constitució	  de	  la	  societat	  FGC	  
Mobilitat.	  

PR	  sobre	  el	  Tren	  Tram	  a	  les	  comarques	  gironines	  
de	  connexió	  amb	  l'actual	  línia	  Riudellots	  -‐	  Flaçà	  als	  
municipis	  de	  la	  Costa	  Brava

Còpia	  de	  les	  fitxes	  de	  totes	  les	  urbanitzacions	  amb	  
dèficits	  a	  Catalunya	  desglossades	  per	  comarques

PR	  sobre	  el	  desdoblament	  del	  tram	  Manresa	  –	  
Castellbell	  i	  El	  Vilar	  de	  la	  C-‐55

Llistat	  de	  les	  juntes	  de	  compensació	  relacionades	  
amb	  les	  urbanitzacions	  amb	  dèficits	  a	  Catalunya

PR	  sobre	  el	  desdoblament	  de	  la	  C-‐16	  /	  E-‐9	  a	  la	  
comarca	  del	  Berguedà

Sobre	  les	  arnes	  dels	  agricultors Còpia	  de	  la	  documentació	  i	  els	  protocols	  de	  la	  
campanya	  hortofructífera	  per	  l’any	  2021	  al	  Segrià.	   PR	  sobre	  les	  malalties	  de	  la	  fusta	  de	  la	  vinya

Sobre	  l’ampliació	  de	  la	  transhumància	  al	  sector	  apícola.	  	  
PR	  sobre	  la	  determinació	  detallada	  dels	  preus	  de	  
cost	  de	  producció	  dels	  productes	  dels	  diferents	  
sectors	  i	  zones	  agràries	  de	  Catalunya

Sobre	  el	  reglament	  del	  sector	  apícola
Sobre	  les	  malalties	  de	  la	  fusta	  en	  vinyes	  joves

POLÍTIQUES	  
DIGITALS

Sobre	  el	  llançament	  del	  nanosatèl·∙lit	  3B5GSat	  
“Enxaneta”.	  
Sobre	  la	  retirada	  dels	  Fons	  Feder	  en	  ajuntaments	  de	  
més	  de	  3.000	  habitants

PR	  d’activació	  de	  la	  constitució	  del	  Consell	  de	  
Governs	  Locals	  de	  Catalunya

Sobre	  el	  retorn	  dels	  Fons	  Feder	  en	  ajuntaments	  de	  més	  
de	  3.000	  habitants

PR	  sobre	  el	  deute	  de	  la	  Generalitat	  amb	  la	  ciutat	  
de	  Barcelona

Sobre	  TV3

Còpia	  detallada	  de	  les	  quantitats	  que	  cobra	  
cadascun	  dels	  col·∙laboradors	  fixos	  del	  programa	  
FAQS	  i	  quines	  són	  les	  tarifes	  per	  als	  col·∙laboradors	  
esporàdics	  amb	  una	  llista	  en	  cadascun	  dels	  casos.	  

Sobre	  els	  criteris	  informatius	  i	  periodístics	  que	  
justifiquen	  la	  retransmissió	  de	  la	  sessió	  
d’investidura	  al	  TN.	  

Sobre	  el	  programa	  “30	  Minuts:	  Pujol,	  els	  secrets	  
d’Andorra”
Sobre	  els	  documentals	  emesos	  sobre	  l’1-‐O.	  
Sobre	  l'observança	  del	  pluralisme	  polític	  en	  els	  
mitjans	  públics	  catalans
Sobre	  un	  capítol	  de	  “Les	  tres	  bessones”	  que	  feia	  
referència	  a	  qüestions	  sexuals	  que	  va	  ser	  retirat.	  

Sol·∙licitud	  compareixença	  del	  Vicepresident,	  Pere	  
Aragonès
Sol.licitud	  de	  constitució	  de	  diferents	  comissions	  
específiques	  CED,	  CSG,	  CSC,	  CCMA
Sol.licitud	  convocatòria	  junta	  portaveus

ALTRES	  SOL·∙LICITUDS	  

Pendents	  d'entrar	  a	  registre

SALUT

SERVEIS	  SOCIALS

COMERÇ	  I	  TURISME

MITJANS	  DE	  
COMUNICACIÓ

CORPORACIÓ	  CATALANA	  DE	  MITJANS	  AUDIOVISUALS

SALUT	  I	  AFERS	  SOCIALS	  

EDUCACIÓ

ECONOMIA

EDUCACIÓ

TERRITORI

AGRICULTURA

MÓN	  LOCAL

IGUALTAT

Entrades	  a	  registre


